
Kompetence starosty města Velké Pavlovice Jiřího Otřela: 
 
- zastupuje obec navenek 

- jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v 

souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu 

ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.  

- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 

- může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v 

určitých věcech, 

- může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, 

- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce 

- rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce, 

- plní další úkoly stanovené zákonem „o obcích“ 

- svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s 

ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce. 

- organizuje přípravu materiálů pro Radu města Velké Pavlovice a Zastupitelstvo města Velké 

Pavlovice 

- organizuje a kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva města Velké Pavlovice a Rady města 

Velké Pavlovice ve svěřených oblastech 

- dále dle zák.č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 
Oblasti kompetencí starosty města Velké Pavlovice 
Kontakty s partnerskými městy 

VaK,a.s. – zastupování města Velké Pavlovice 

Hantály,a.s. - zastupování města Velké Pavlovice 

Vinné sklepy Františka Lotrinského,a.s. – zastupování města Velké Pavlovice 

Česká spořitelna, a.s. – zastupování města Velké Pavlovice 

Dotace, dotace poskytované městem 

Mikroregion Hustopečsko-svazek obcí 

DSO Modré Hory 

Příprava a dohled na investiční akce 

Nakládání s odpady 

Ekocentrum Trkmanka 

Dopravní značení, dopravní obslužnost 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kompetence místostarosty města Velké Pavlovice Petra Hasila: 
 
- zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává starosta svou 

funkci; v těchto případech místostarosta jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou 

svěřeny starostovi  

- plní úkoly v samostatné působnosti, které mu svěří zastupitelstvo 

- plní úkoly uložené jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady, případně 

uložené starostou v rámci zastupování starosty 

- organizuje přípravu materiálů pro Radu města Velké Pavlovice a Zastupitelstvo města Velké 

Pavlovice ve svěřených oblastech 

- spolu se starostou podepisuje právní předpisy města, usnesení Zastupitelstva města a Rady 

města 

- dále dle zák.č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 
Oblasti kompetencí místostarosty města Velké Pavlovice Petra Hasila: 
 

Služby města 

Řešení mimořádných a krizových situací 

Požární ochrana, IZS 

Informační systém města  

Kulturní a společenské akce  

Spolky, zájmová činnost 

Infocentrum a knihovna 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oblasti kompetencí radního města Velké Pavlovice Ing. Ladislava Hádlíka: 
(Organizuje přípravu materiálů pro Radu města Velké Pavlovice a Zastupitelstvo města Velké 
Pavlovice ve svěřených úsecích.) 

 

Činnost výboru a komisí 

Vzdělávání a výchova mládeže - školství 

 

 

Oblasti kompetencí radního města Velké Pavlovice Ing.Romana Halma 
(Organizuje přípravu materiálů pro Radu města Velké Pavlovice a Zastupitelstvo města Velké 
Pavlovice ve svěřených úsecích.) 
 

Hospodaření s majetkem města, inventarizace 

Bytové hospodářství 

Spolupráce při přípravě rozpočtu města 

Místní poplatky 

 
  
Oblasti kompetencí radního města Velké Pavlovice Josefa Dostoupila 
(Organizuje přípravu materiálů pro Radu města Velké Pavlovice a Zastupitelstvo města Velké 
Pavlovice ve svěřených úsecích.) 

 
Životní prostředí 

Výstavba a budování inženýrských sítí 

 

 

 

Společné kompetence členů Rady města 
 

Zastupování města v komisích v rámci výběrových řízení dle zákona „o zadávání veřejných 

zakázek 

Účast na jednáních o strategických záměrech města 

 

 


